


O CJIG FAZ 11 ANOS E CONTINUA A RENOVAR-SE! 

ESTE ANO O ENCONTRO É EXCLUSIVO PARA O TRABALHO DE CAMPO! 

PARTICIPA NUMA CAMPANHA DE CAMPO NA REGIÃO DE PENELA! 
 

No 11º aniversário do CJIG os alunos de geociências de todas as universidades do país podem participar numa 
verdadeira campanha de cartografia geológica com experientes geólogos de campo. 

No 11º aniversário do CJIG os participantes podem debater a cartografia que realizaram num ambiente informal, 
não só com outros estudantes, mas também com vários geólogos que apoiam esta iniciativa.  

O final dos dias serão aproveitados para a análise dos trabalhos de campo realizados e a preparação da campanha 
de campo do dia seguinte. 
 

Durante 3 dias convidamos-te a fazer EM EXCLUSIVO CARTOGRAFIA GEOLÓGICA NA REGIÃO DE PENELA 
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QUEM PODE PARTICIPAR? 

Com o novo formato do CJIG a participação, neste congresso, é limitada aos jovens investigadores em Geociências com 

menos de 7 anos de experiência profissional incluindo, não só estudantes dos mais diversos graus académicos, mas 

também investigadores pós-doutorados, mesmo estrangeiros. 

A participação no congresso é aberta a toda a comunidade geocientífica, independentemente do grau académico que se 

possui, ou seja, convidam-se todos os alunos dos mais diversos graus académicos e os investigadores juniores. A sua 

presença enriquecerá a discussão dos resultados obtidos, incrementando assim a qualidade dos trabalhos em curso, 

ponto fundamental para qualquer investigador, especialmente os que estão em início de carreira. O encontro é local de 

discussão transversal às geociências, permitindo assim a obtenção de novos conhecimentos, o que favorece a 

aprendizagem e a literacia científica. a
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DATAS DE INTERESSE 

Inscrição sem agravamento de preço 21.outubro.2022 

Limite máximo para a inscrição  26.outubro.2022 

Programa definitivo do encontro  24.outubro.2022 
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INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 

Inscreve-te através do preenchimento do formulário disponível na página do encontro 

   www.geoclubeccve.wixsite.com/home 

As inscrições sem agravamento de preço serão aceites até às 24:00h de Portugal Continental (GMT+0) 

do dia 21 de outubro de 2022, sendo que a partir dessa data até ao dia limite de inscrição para o 

encontro, 26 de outubro de 2022, as inscrições terão um acréscimo no seu valor,  ver tabela de preços 

na página seguinte. O pagamento deverá ser realizado por transferência bancária para: 

DADOS DO BENEFICIÁRIO 

Centro Ciência Viva de Estremoz 
IBAN PT50 0007 0000 0008 3746 9882 3 

BANCO DO BENEFICIÁRIO 
Novo Banco 
SWIFT/BIC BESCPTPL 
Origem B0231 Estremoz 
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A APG 365 apoia o Congresso Jovens Investigadores em 

Geociências, 2022. 

Este apoio consiste num desconto de 25€ no preço de 

inscrição oferecido pelo APG365. Este desconto está 

disponível para os primeiros 10 estudantes (licenciatura, 

mestrado ou doutoramento) a inscrever-se na atividade. 

Não te atrases!! 
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25€ DE DESCONTO NA INSCRIÇÃO PARA OS 10 

PRIMEIROS INSCRITOS (ESTUDANTES) 



Inclui: 2 jantares (29 e 30 de outubro), livros de atas do encontro digital, guia de campo, seguro de 
acidentes pessoais, professores de campo e organização. 
 
Não inclui: transporte, alojamento e almoços de campo. 

CJIG | 11º Aniversário 
até 21 outubro 2022 de 22 a 26 de outubro 2022 

Estudante Não Estudante Estudante  Não Estudante 

Cartografia Geológica 90€ 100€ 110€ 120€ 

VALORES A PAGAR 
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ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO  

Durante 3 dias VAMOS CARTOGRAFAR PARA A REGIÃO DE PENELA! 
 

O congresso será sediado no parque de campismo de Parque de Campismo de Pedrógão Grande, onde ficaremos 
alojados, jantaremos e faremos discussão dos trabalhos de campo. O alojamento é reservado e pago pelos 
participantes. 
 

Programa de Trabalho (provisório) 
29 outubro 
 8:00h – 9:00h | check-in e apresentação da campanha de campo no Parque de Campismo de Pedrógão Grande 
 

29 - 30 - 31 outubro  
     9:00h | partida para o campo 
   18:00h | regresso ao Parque de Campismo de Pedrógão Grande  
   20:30h | jantar em grupo 
           22:00h | discussão dos trabalhos de campo 
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PROFESSOR  CONVIDADO 
António Ribeiro 
• Faculdade Ciências Universidade 

de Lisboa 

COORDENADOR DO CJIG 

Rui Dias 
• Universidade de Évora 

• CCVEstremoz 

• Instituto de Ciências da Terra 
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COORDENADOR DA SAÍDA DE CAMPO 
José Romão 
• Laboratório Nacional Energia 

e Geologia 



COMISSÃO ORGANIZADORA  

Adelina Gomes (1,2), Alexandra Macedo (1,2), Alexis Soares (1,2), Bruno Dias (1,2), Eduardo Pereira 
(1,2), Filipa Macedo (1,2), Florbela Cebola (1,2), Ivan Sá (1,2), Isabel Machado (1,2), Mário Silva (1,2), 
Patrícia Pereira (1,2), Rui Dias (1,2,3,4), Susana Campos (1,2), Vânia Silva (1,2). 

(1) Pólo de Estremoz da Universidade de Évora 
(2) Centro de Ciência Viva de Estremoz (CCVEstremoz) 
(3) Instituto Ciências da Terra (ICT) 
(4) Departamento de Geociências da ECTUE 
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CONTACTOS 
Centro Ciência Viva de Estremoz  
Pólo de Estremoz da Universidade de Évora, Espaço Ciência,  
Convento das Maltezas, 7100-513 Estremoz  

Telf.: +351 268 334 285  
Tlm.: +351 912 165 111 /+351 968 312 768 
 
E-mail: ccvestremoz@uevora.pt 
geoclube@estremoz.cienciaviva.pt 
vsilva@estremoz.cienciaviva.pt 
bdias@estremoz.cienciaviva.pt 
imartins@estremoz.cienciaviva.pt 
msilva@estremoz.cienciaviva.pt 
 
 

Mais informações em  

www.geoclubeccve.wixsite.com/home  
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